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THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THƯ MỜI TÀI TRỢ
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2021
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Quý Công ty và các Tổ chức/Doanh nghiệp
Theo kế hoạch đã được thông qua của Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam, Hội nghị
Khoa học Tim mạch Toàn quốc năm 2021 với chủ đề “Tim mạch 4.0: Không khoảng cách, không giới
hạn” dự kiến diễn ra vào ngày 5-7/11/2021 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, TP. Quy Nhơn. Tuy
nhiên, do thời điểm hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, ngày 01/10/2021
Thường trực Ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam đã họp, thống nhất và đi đến quyết định vẫn giữ
nguyên ngày tổ chức hội nghị từ 5-7/11/2021 nhưng chuyển hình thức tổ chức từ hình thức kết hợp
(trực tiếp với trực tuyến) sang hình thức trực tuyến toàn bộ.
Để Hội nghị Khoa học lần này được tổ chức thành công tốt đẹp, sự giúp đỡ về tài chính và các
nguồn lực khác của quý Công ty/Tổ chức là một trong những đóng góp rất quan trọng và không thể
thiếu được. Đây cũng là cơ hội để quý Công ty/Tổ chức có thể góp công sức của mình cho công tác
giáo dục đào tạo cũng như cho sự phát triển của ngành tim mạch Việt Nam.
Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quý Công ty/Tổ chức. Ban tổ
chức cũng có những điều chỉnh về quyền lợi tương xứng của các quý Công ty/Tổ chức khi Hội nghị
khoa học chuyển sang hình thức trực tuyến toàn bộ. Chúng tôi xin gửi các hạng mục và quyền lợi tài
trợ đính kèm.
Quý công ty/ tổ chức vui lòng đăng ký tài trợ qua email: congress@vnha.org.vn trong đó
nêu rõ: Tên công ty tài trợ; Hạng mục tài trợ; Người liên hệ của Công ty (tên và số điện thoại).
Thời hạn đăng ký tài trợ đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2021
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